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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة السادسة واألربعون

    ٢٠٠٩فرباير  / شباط   ٢٠-٩فيينا،   
   مشروع التقرير    

   إضافة 
 لألرض بالنسبة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت دراسة -عاشرا 

تطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضائية واستخدامه و
 من امليادين، وكذلك سائر املسائل املتصلة بتطورات االتصاالت وغريه

    اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلهاإيالءالفضائية، مع 
تقنية يف البند    وال العلمـية ، نظـرت اللجـنة الفرعـية        ٦٣/٩٠ لقـرار اجلمعـية العامـة        وفقـا  -١

 واخلـواص التقنـية للمدار الثابت       الفيزيائـية  الطبـيعة    دراسـة " مـن جـدول األعمـال، املعـنون          ١٢
 ذلـك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضائية     يفبالنسـبة لـألرض واسـتخدامه وتطبـيقاته، مبـا           

مع إيالء   املتصـلة بـتطورات االتصاالت الفضائية،        املسـائل وغـريه مـن املـيادين، وكذلـك سـائر           
 .بند منفرد للمناقشة/كموضوع"  النامية ومصاحلهاالبلداناعتبار خاص الحتياجات 

) البوليفارية-مجهوريـة ( وفـنـزويال  اجلمهوريـة التشـيكية   بشـأن هـذا البـند ممـثّلو         وتكلّـم  -٢
 . وتكلم أيضا املراقب عن االحتاد الدويل لالتصاالت.وكولومبيا واليونان



 

 2 
 

 A/AC.105/C.1/ L.299/Add.3

لجــنة الفرعــية باملعلومــات الــواردة يف الــتقرير الســنوي ملكتــب االتصــاالت  ورّحبــت ال -٣
بالنسبة  عـن اسـتخدام املـدار الثابـت          ٢٠٠٨ لعـام    الحتـاد الـدويل لالتصـاالت     لالـراديوية الـتابع     

 ودعــت اللجــنةُ . (http://www.itu.int/itu-R/space/snl/report)لــألرض وغــريه مــن املــدارات    
 .ليها إىل مواصلة تقدمي تقارير إ الدويل لالتصاالتاالحتاَد الفرعيةُ

 هو مورد لألرض أن املدار الثابت بالنسبة  عن رأي مفاده بعـض الوفـود جمددا     وأعـرب  -٤
 ينــبغي أن املــدارورأت تلــك الوفــود أن اســتغالل ذلــك . يــتهّدده خطــر التشــّبعوطبــيعي حمــدود 

 عاالنتفا عن قدراهتا التقنية احلالية، مما يتيح هلا فرصة          النظر، بصرف   الدول جلميع وُيتاحيرشَّـد   
 . مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان الناميةمنصفة،ذلك املدار بشروط ب

وأُبــدي رأي مفــاده أن ُيقــام تــوازن بــني االســتخدام الــتجاري لــلمدار الثابــت بالنســبة  -٥
 .لألرض واحلاجة إىل متكني البلدان النامية من االنتفاع بذلك املورد على حنو منصف

 مشغلي السواتل التجارية الذين يفرطون يف استغالل مورد         وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن        -٦
حمـدود ذي أمهـية اســتراتيجية، حتـت محايــة عـدد مـن احلكومــات، يشـكلون خطــرا شـديدا عــلى        
إمكانـية انـتفاع مجـيع الـدول عـلى حنـو منصـف بـاملوارد الطيفـية املـتاحة يف املدار الثابت بالنسبة                    

 .لألرض

ــا مفــاده    -٧ ــلمدار   وأبــدى أحــد الوفــود رأي ــثغرات املوجــودة يف اإلطــار التنظــيمي ل أن ال
االنــتفاع عــلى حنــو منصــف  الثابــت بالنســبة لــألرض جيعــل مــن الصــعب عــلى الــبلدان النامــية   

ورأى ذلـك الوفـد أنـه ميكن للجنة أن تساعد البلدان            . بـاملوارد الطيفـية املـتاحة يف ذلـك املـدار          
ك املـوارد عـلى حنـو منصف، بأن ُتعد مسامهة تقدم إىل             النامـية عـلى الـتمكن مـن االنـتفاع بـتل           

، واقترح إنشاء فريق    ٢٠١١املؤمتـر العـاملي لالتصـاالت الراديوية الذي سيعقد يف جنيف، عام             
 .عامل إلعداد وثيقة من هذا القبيل

هو الوكالة املتخصصة الوحيدة  االحتـاد الـدويل لالتصاالت  وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن         -٨
 الترددات ختصيص يف ذلـك  االتصـاالت، مبـا     تنظـيم  هلـا صـالحية      يف مـنظومة األمـم املـتحدة الـيت        

،  لألرض وغريه من املدارات    بالنسبة هبا من مواقع مدارية يف املدار الثابت         يرتـبط  ومـا    ،الـراديوية 
عـلى الصـعيد الـدويل، وأنـه لـيس مـن املناسـب إنشاء فريق عامل هبدف إعداد وثيقة تتداخل مع                   

 .االحتاد الدويل لالتصاالتعمل 
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  ٢٠٠٧نة الدولية للفيزياء الشمسية     الس -حادي عشر
 ١٣، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف البند     ٦٣/٩٠وفقـاً لقـرار اجلمعـية العامـة        -٩

 .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية "من جدول األعمال، 

 .الواليات املتحدة واليابانوتكلم بشأن هذا البند ممثلو الصني وكندا ونيجرييا و -١٠

 :العلمية والتقنية التاليةاإليضاحية واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض  -١١

، قّدمه  (CoRoT)بعـثة دراسـة احلَْمـل احلـراري والـدوران والعـبور الكوكبـي              " )أ( 
 ممثل فرنسا؛

 ، قّدمه ممثل الواليات املتحدة؛"٢٠٠٧منجزات السنة الدولية للفيزياء الشمسية " )ب( 

 ، قّدمه ممثل فرنسا؛"(PICARD)  بيكاربعثة" )ج( 

عملـه عـلى مـدى سنة ونتائجه        : (KAGUYA)  كاغويـا  املستكشـف القمـري   " )د( 
 .، قّدمه ممثل اليابان"املبكرة

 :وكان معروضا على اللجنة الفرعية ما يلي -١٢

 (IHY 2007 Final report) ٢٠٠٧الـتقرير اخلـتامي للسنة الدولية للفيزياء الشمسية    )أ( 
(ST/SPACE/43)؛ 

لقـة العمـل الـرابعة املشـتركة بـني األمم املتحدة ووكالة الفضاء              تقريـر عـن ح    " )ب( 
األوروبــية واإلدارة الوطنــية لــلمالحة اجلويــة والفضــاء والوكالــة اليابانــية الستكشــاف الفضــاء   

 وعلوم الفضاء األساسية، اليت عقدت يف    ٢٠٠٧اجلـوي حـول السنة الدولية للفيزياء الشمسية         
 .(A/AC.105/919)" ٢٠٠٨يونيه /زيران ح٤ إىل ٢سوزوبول، بلغاريا، من 

 : هي٢٠٠٧والحظت اللجنة الفرعية أن أهداف السنة الدولية للفيزياء الشمسية  -١٣

توفـــري قياســـات مرجعـــية الســـتجابة الغـــالف املغنطيســـي والغـــالف اإليـــوين   )أ( 
ة يف  والغـالف اجلـوي األدىن وسـطح األرض، مـن أجـل تبـيُّن العملـيات والعوامل العاملية املؤثر                  

 بيئة األرض ومناخها؛

 الغالف الشمسي إىل غاية حدود      -تعزيـز الدراسـة الشـاملة ملنظومة الشمس          )ب( 
 املنظومة الشمسية، من أجل فهم العوامل اخلارجية والتارخيية املتسببة يف تغيُّر فيزياء األرض؛

 ية واملقبلة؛تعزيز التعاون العلمي الدويل يف دراسة الظواهر اهلليوفيزيائية احلال )ج( 
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ــيزياء          )د(  ــية للف ــنها الســنة الدول ــيت متخضــت ع ــريدة ال ــية الف ــتائج العلم ــيغ الن تبل
 .الشمسية إىل املهتمني هبذا األمر يف األوساط العلمية وإىل عامة الناس

ورحبـت اللجـنة الفرعـية بالـتقرير املقـّدم من أمانة السنة الدولية للفيزياء الشمسية عن                  -١٤
 .٢٠٠٨ة املضطلع هبا يف عام األنشطة ذات الصل

وأعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تقديـرها ألمانة السنة الدولية للفيزياء الشمسية وملكتب                 -١٥
، هبدف  ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٥شـؤون الفضاء اخلارجي لقيامهما بتنظيم محلة دولية، من عام           

اء العامل، استكشـاف الـتفاعل بني الشمس واألرض ونشر صفائف أجهزة أرضية يف خمتلف أحن     
وقد أفضت هذه احلملة إىل أن      . وخصوصـا يف الـبلدان النامـية، مـن أجل دراسة طقس الفضاء            

 بلداً نامياً، أصبحت ناشطة يف مجع بيانات سوف       ٧٠ دولة، منها أكثر من      ٩٠مـا يـزيد عـلى       
ثر ُتسـتخدم يف فهم الكيفية اليت ميكن هبا لطقس الفضاء، الناجم عن التغيُّرات الشمسية، أن يؤ               

ــية؛ واالتصــاالت          ــة الكهربائ ــل الطاق ــيق اإلنســان يف الفضــاء؛ ونق ــنظم الفضــائية وحتل ــلى ال ع
الـراديوية العالـية الـتردُّد؛ وإشـارات الشـبكة العاملـية لسـواتل املالحـة؛ والـرادار الطويـل املـدى؛            

 .ورفاه ركاب الطائرات اليت حتلق على ارتفاعات عالية

يـرها ألمانة السنة الدولية للفيزياء الشمسية وملكتب        وأعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تقد         -١٦
شـؤون الفضـاء اخلـارجي ملـا نشـراه وعممـاه مـن منشورات وملصقات وكراسات عديدة وما            
ــوم          ــية بعل ــني األوســاط املعن ــيزياء الشمســية ب ــية للف ــترويج الســنة الدول ــارض ل ــن مع ــاه م نظم

 .الناميةوتكنولوجيا الفضاء وبني عامة الناس، خصوصاً يف البلدان 

ــنون      -١٧ ــتقدير أن املنشــور املع ــتقرير اخلــتامي للســنة  "والحظــت اللجــنة الفرعــية مــع ال ال
  ٢٠٠٥يقـّدم حملـة عامـة شـاملة عمـا اضـطُلع به بني عامي       " ٢٠٠٧الدولـية للفـيزياء الشمسـية       

 يف خمـتلف أحنـاء العـامل من أنشطة واسعة النطاق لتنفيذ أهداف السنة الدولية للفيزياء              ٢٠٠٨و
 .٢٠٠٧الشمسية 

والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير أن الصـني وكـندا ونـيجرييا والواليات املتحدة                    -١٨
 من أنشطة يف إطار     ٢٠٠٨والـيابان قـد أبلغـت عمـا حققـته من إجنازات وما قامت به يف عام                  

 .٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية 

استكشـــاف اهلالـــة :  مـــا يـــليصـــلة مـــن املهـــم مواواتفقـــت اللجـــنة الفرعـــية عـــلى أن -١٩
ب عـلى تغـيُّر أحوال الشمس من        الشمسـية؛ وتعمـيق فهـم وظـيفة الشـمس ومـا ميكـن أن يترتّـ                

تـــأثريات عـــلى غـــالف األرض املغنطيســـي وبيئـــتها ومـــناخها؛ واستكشـــاف البيـــئات املتأيِّـــنة   
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للكواكـب؛ وحتديـد حـدود الغـالف الشمسـي وتعمـيق فهـم تفاعلـه مـع الفضـاء الواقع ما بني                  
 .مالنجو

واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى أن تــنظر، ابــتداء مــن دورهتــا الســابعة واألربعــني، يف بــند   -٢٠
، ضمن إطار خطة عمل     "املـبادرة الدولـية بشأن طقس الفضاء      "جديـد جلـدول األعمـال، عـنوانه         

 .من جناح ٢٠٠٧قته السنة الدولية للفيزياء الشمسية من أجل البناء على ما حقّسنوات ثالث ل
  

  واألربعني السابعة جدول األعمال املؤقّت للدورة مشروع -شرثاين ع
   الفرعية العلمية والتقنيةللجنة
 والتقنـــية يف العلمـــية، نظـــرت اللجـــنة الفرعـــية ٦٣/٩٠ لقـــرار اجلمعـــية العامـــة وفقـــا -٢١

 ُيعرض على جلنة    واألربعني، السابعةاقـتراحات بشـأن مشـروع جـدول أعمـال مؤقت لدورهتا             
 من ذلك القرار، طلبت     ١١ بالفقرةوعمال  . اء اخلـارجي يف األغـراض السلمية      اسـتخدام الفضـ   

، املعقودة يف   ٧٠٣ االنعقاد يف جلستها     عـاود اللجـنة الفرعـية إىل الفـريق العـامل اجلـامع الـذي              
 . واألربعنيالسابعة املؤقت لدورهتا األعمالفرباير، أن ينظر يف مشروع جدول / شباط١١

توصيات فرباير،  / شباط [...]املعقودة يف   ،  [...] جلستها   يف،  أقـّرت اللجـنة الفرعية    و -٢٢
 واألربعــني، الســابعة بشــأن مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت لدورهتــا  اجلــامعالفــريق العــامل 

 ).انظر املرفق األول( يف تقرير ذلك الفريق الواردةبصيغتها 

فرباير / شباط ١٩ إىل   ٨ من   الفترةدت  دََّحلجـنة الفرعـية علما بأنّ األمانة         ال وأحاطـت  -٢٣
 . للجنة الفرعيةني واألربعالسابعة موعدا النعقاد الدورة ٢٠١٠

 


